
يي ا(( يه ا   يي سس يأ نن ا سراوا ال سك ذذ ية ا يم ذع نه نن نل ذم ال سك ذي يل رر يع ددري صص ططباب )) نقول: ت دخ ال
طداء دن لل ببال رد طمبام على ري دت صه طنبارية دب ه ال دع طء ل ن ب ه؛ وال طدا دن رن ال مم طضضض طت دبهيضض ه طري صن مت ولهضضذا ال

طذا صل ت إ دل:ب: ريبا رق دبضض ه، طولد! فإن ه للطبا طت صن رر ري ددري صصضض صكضض م فت رح لل ببالنضضداء ال رد علضضى طريضض
طداء ل ن ب ه؛ العنبارية دن دفهيد ال دبهيضض ه، إريش؟ رري صن رل ه: (( الت )) النيي اس أيهي ا  ييي اوقضضو

سلالمؤلف: "  قبال نكة أه رصضضور؛ -بل " وهضضذا يم رق م ن شضضك-  مم طل طعضضبا (النضضباس) 
ر:ب منة القرآ ن في علهينبا والواج لس طي أ ن وال دق صب مم رن طعبا دم ه على ال رمو طم حتى رع رقو ري

دلهيل دد ة على طد طرا رصوص دإ رخ مل ال م ن وإ دج:ب فضضإ طوا رؤ ه الضض طقضضبا صب دم ه؛ علضضى دإ رمضضو منضض ه رع ل
مق لنبا لهيس مرف ف أ ن في طح طص طت دت في طن طل رلو صد طفباظ طم صل طل طفة ا دل طخبا رم درهضضبا الض ده طظبا إل دل
دل دلهي طد لل م، من دب طك طت رم ر م طمن أو نع م، الض مل طك طت ننبا طري لهي طب طم ه رم رسول طكل مر الصضضل ة علهي ه كبال

رء والسلم طدا دن نذا فبال مم إريش؟ إ دع طعبا دمهي طج يي ا(( النباس دل يه ا   يي سس يأ نن ا سراوا ال سكيي ذذ ا
ية يم ذع نه نن نليي سراوا)) (( ال سكيي ذذ رد  ا طرا رم در )) الضضض صك لذ رر رهنضضبا ببالضض صكضض صعمضضة دذ لن صل:ب ال طق دبضضبال

ررهبا ررهبا بباللسبا ن وذك صعل وذك دف در ح ببال طوا طج ررهبا دببال دب ه! ذك طت صن صل:ب ا طق طأ ن ببال طل ب ممضض طأ طت ري
ص ت؟ النعمضضة هذ ه أرين دمن النسبا ن طتضض دن طأ طقضضك؟ الضضذي طمضض طل دن طخ ر ه الضضذي طمضض مد طمضض طأ

صز ق لر دن في وهو ببال صط لم ه طب صج ل م أ رر صخ صعد دمن ري دن ؟طب مد ه الذي طم طع دل أ ربو طق لر مبا دل رم طري
در ه ب ه لو طص دل ه وت لق طع طت دذ ه؟ و دفهي صن طت طأن ت الجواب: الل ه و طت إذا ف صر مك طذ دبضضك فضضي طتضض  –قل

طأل صس طنبا أ ن الل ه ون طذ دعهي رك م رري مريبا دإ صفلة- إذا دمن و طغ طت ال صر مك طذ دبك في طت رمور هذ ه قل رل ا
صف ت طر طك طمبا أ ن ع طمة دمن دب صع طن فهو لن د ه دم مز الل دة ذكربالضضف وجل طع طمضض صع لن صل:ب ال طق بضضبال

م ن ممل النسبا ن أ طأ دن طريت طم دني؟ الذي ريقول:  طد طج صو ص:ب! اللضض ه، طمن؟ أ دج دن طأ الضضذي طمضض
دني مد طم طع م طأ لن رمك ببال طح صر دن في الل ه} وأنبا {ري صط لمي طب رع ل أ دطهي طت صس دد ري طح طل أ ن أ دص رريو

مي طل طة دإ طم صق صهيش رل طع طعة أو ال صر طمباء؟ رج مز الل ه رهو الض طجل، طع م م و دن رث دني الضضذي طم مد طعضض طأ

دني طأ مهي طه ط ن ل ن و ركو نل طأ دب طمبا طقبا دتي فهي ه دل طع طف صن طر ة؟ الدنهيبا في طم دخ ر ه وال وجضضل، عز الل
طجباد فبالنع م طداد، دإري صم دإ لق و دش دد الثبالث: إعداد، وال طجضضبا دإري دب ه!  طت دد ان طدا صمضض دد وإ طدا صعضض دإ و

ررهبا هذا وتعبالى سبحبان ه الل ه دمن ذلك كل صل:ب، ذك طق ررهضضبا بضضبال طسضضبا ن ذك أ ن ببالل
طي دن صث د ه على رن نم ا(( بهبا الل يأ ياو نة   يم ذع نن يك نب بب ذث ير بد يح رث]11))[الضحى: يف مد طح طت طهي  ف

طع م لن دل على ل ببال دبهي طخبار طس دت صف دل على ولكن ال دبهي طنباء، طس طث ررهبا ال أ ن بضضبالجوار ح ذك
طر ى رر رري طث أ

صعمة هذ ه ط لن د ت فإ ن علهي ه ال طن رة طكبا طم صع لن نمبا ال صل طي دع دئ رر رر طث أ
طذا ط د م طه صل دع صهيضض ه ال طل طع

دن صس رح لرف ف دب طص طت طقبار ال طو طنة وال دكهي مس طدب وال طل صشر وا طن صل م و دع طو ة ال صع مد اللضض ه إلى وال
طثبال، هذا وجل، عز ط ن إذا دم طمبال كبا طر ى دب رر رري طث دت ه أ طم طفبا ق علهي ه نع صن دل ر ه دفهيمضضبا ببا لبضض دح رري
طن وجل عز الل ه طكبا ة دم مز دت ال طقبا طف من طبة وال دج طوا دت ال طقبا طد مص مبة وال طح طت صس رم طهيباب الض لث وال

طلة دمهي طج ط ه ومبا ال طب صش نن( ذلك، طأ نإ يه   يب الل نح يذا سي يم نإ يع ذن يل ى يأ نه يع ند ذب يمة يع ذع يأن نن

ير ى ير يي يث أ
نته ي يم ذع ذيه نن يل در ) هذا يع صك در ح، بمباذا؟ دذ طوا طج طر بضضبال طصضضبا صكر ف لذ طمل الضض صشضض طري

طثة طل طر طث صك طقل:ب رأمور: الذ طسبا ن بعد؟ إريش ببال لل در ح، وال طوا طج در ومن وال صك طمة دذ صع لن ال
د ح در طوا طج نضبا دببال صري رقوم أ ن طأ درهبا طري صك رش رقوم أ ن ب طرنضضبا وجضضل عضضز واللضض ه ببالشضضكر ري طم أ

در صك دذ دت ه ب طم صع طرية دن طغبا صل نن يتعبالى:  وهي: قبال دل سراو سك ذذ يف ا ذم ((  سك ذر سك ذذ سراوا يأ سك ذش ياوا
نن ياوال نل ي سراو سف ذك نضضضبا المضضراد لهيس] 152)[البقر ة:) يت ركر أ ن أري صذ طمضضة طتضض صع الن

صط طق مد ل بل طف د ن دمن رب صر صكر هذا طق لذ صكر ال لش سراوا (( ببال سك ذذ ية ا يم ذع نه نن نل ذم ال سكيي ذي يل يع
رل ه: (( ))، ية وقو يم ذع نه نن نل ذم ال سك ذي يل يمة)) (( يع ذع نن طضباف ف )) هنبا   طضباف ف.. رم رم  الضضض
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طمل صش طهي طع ف دمهي ذن (( .... وهي النع م طج نإ يداوا ياو سع ية يت يم ذع نه نن نل يه ا ال ال سصييهو ذح )) ست
سراوا((]34[إبراههي م: سك ذذ ية  ا يم ذع نه نن نل دنك م )) قبال ال الحضضرم المؤلف: " بإسكبا

صنع طم طرات و طغبا رك م ال صن نء التفسهير " هذا طع م ن علضضى إريضضش؟ على بنبا طط:ب طأ طخبا رم الضضض
رل صه مكة أ سراوا نقول: (( ولكن طم سك ذذ ية ا يم ذع نه نن نل ذم ال سكيي ذي يل د م يع صع لن ل الضضتي )) بضضبال

طصى صح طر ة وهي رت دثهي ددا طك طنبا كمبا دج صف طل صس طة أ طل دث صم طل ركل علهيهبا، ا طجباد نعمة ف دلري إريضضش ببا
طداد بعد؟ صم دل طداد وا صع دل طن هذ ه كل وا سراوا((  وجل عز الل ه دم سك ذذ ية ا يميي ذع نه نن نليي ال

سكم ذي يل )) يع
ذل (( ذن يه قق نم نل سر يخ ا ذي نه يغ نل طذا )) ريعني ال مرر دإ طق رت م أ ن طت صر طك طة ذ طم صع د ه دن علهيك م الل

لج ه فإننبا طو رك م رن لسؤال هذا إلهي لمن ال طض طت صفي الم من ذل" (( دلل يه ذن   قق نم نل سر يخ ا ذييي يغ
نه نل طد ة ال دئ دمن) زا طدأ و )) ( طت صب رم قق)  دل طخبا سر((  ( نه يغي دع الل صف مر مر )) بضضبال طجضض د ت وال صعضض طن

نظبا صف طل قق)  دل طخبا رر دلض( طب طخ دل. و طح طم طدأ و طت صب ذم(( الم سك سق سز ذر يي ين   نء نم يم ا نسيي دل: ال )) " أو
يهل(( ر ة )) (هضضل) خ الق نمن   صفهبام أدا دت صرف ف، اسضض ر ة فهضضي طحضض اسضضتفهبام أدا

صن) دم طد ة، و( دئ د ة زا طد طد ة، طزائ دئ د ة كهيف طزا طد دئضض طد ة) (زا دئضض د ة ؟ .. طزا طد دئضض نظضضبا زا صف د ة طل طد دئضض طزا
طنى؛ صع طم دكهيضضد تفهيضضد لنهبا دلل صو صفضضي طت من دصضضهيص ال صن مت رمضضوم علضضى وال رع ذل (( ال ذن يه نمي

قق نل نذا يخ ا طتدأ )) فض(خبالق) إ صب دع رم رفو قة طمر مم طض طر ة دب مد طقضض در ه علضضى رم طنضضع آخضض دمضضن طم
درهبا رهو رل رظ طغبا دت صش مل ا صح طم طكة الض طر طح دف ف ب صر مر طح طج دد ة ال دئ طزا سر(( ططهيضض:ب، ال اللييه  غي

دفهي ه طتبا ن ))  طء طرا در) وكلهمبا دق صهي طغ رر) و( صهي طغ ممبا نع م، صحهيح ( د ة على أ طء طرا مر دق طج (( ال
نر ذي طفة )) فهي الله يغ دة دص طع دب دبا صف ظ طت مل قق)؛ دل دل طخبا صف ظ( قق) مجرور، طل دل طخبا ص ن( وأمبا طل
د ة على طء صفع قرا مر طفة فهي ال دة دص طع دب مل تبا طح طم قق)؛ دل دل طخبا م ن ( ر ه طدل ملضض طح رع طم صفضض مر علضضى ال

طداء دت صب دع قبال ولهذا ال صف مر مر المؤلف: " ببال طج د ت وال صع نظضضبا طن صف طل دلق)  طخضضبا دل لض( طح طم " و
دم دفي مف كل طل در المؤلف:  صش طن مو ،ش، و طش لهين داود بن الرحمن عبد نع م، رم طب لنبا ري
دم في للف كل مف المؤ در طل صش طن مو ،ش. و طش رم

لل على  هو........: الطبال:ب لدم أ ن  هو... والنشر اللف ك طق رري
درريد : مباالشهيخ دني أ ن رأ طف لر طع طنبا ب ه رت .. أ

...........: الطبال:ب
. نع م....ريعرف ف من : طهي:بالشهيخ

. ببالجر قبال : لن هالطبال:ب
: ل.الشهيخ

دل(خبالق). : قبال: نع تالطبال:ب
 بعدهبا؟ ريقول )) إريش الله  غير(( : شوف فالشهيخ

.....: الطبال:ب
: طهي:ب.الشهيخ

..........: الطبال:ب
مل ه الجر؟ : وهذاالشهيخ مرفع، هذا ومح مف هذا ل، لل صشر طل طن مو ،ش و طش رم

مت:ب : غهيرالطبال:ب طر رم
مت:ب غهير : نقولالشهيخ طر كلم في أمبا الحدريث، في أو القرآ ن في صبار إذا رم
مو ،ش النباس طش رم مو ،ش، فلهيكن نقول:  طش نعضض ت والجضضر " بضضبالرفع طهي:ب، نع م رم
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نببا كبا ن لض(خبالق) " لو مت د ت مر دل لقبال: نع طح طم نظضضبا؛ لض(خضضبالق)  بضضبالرفع لنضض ه ولف
مل، نع ت ريكو ن طح طم مر الض طج نتبا ريكو ن ببال صف ظ، نع مل لل علضضى ريهضض م مبا طهي:ب دل حضضبال ركضض

طءتضضبا ن )) فهيهضضبا اللييه غير((  إن ه لل قرا ركضض دل د ه منهمضضبا و صجضض رل ه: (( بضض ه،..  و وقضضو
سقكم سز رر )) ريقول ير طب طخ رس ه الفعل " هل المبتدأ المؤلف: "  رر نف طب طدأ خ طتضض صب الم

الجملة؟ أو
: الجملة.الطلبة
منه م : الجملةالشهيخ رلو ن العراب عند لك طه طسبا نل لهذا انتبهوا ريت قلضض ت: لو فمث
د ن ررور جبار المسجد ريقول: في المسجد في فل صج ذل(( المبتضضضدأ، خبر وم يه  
ذن قق نم نل سر يخ ا ذي نه يغ نل ذم ال سك سق سز ذر رك م) يي رق رز صر طري رر ) ريقول: ((  وإ ن المبتضضدأ، )) خب
ذل((تعبالى:  قول ه جملة، هذ ه كبا ن يه ذن   قق نم نل دم ) هضضو) يخ ا بمعنضضى اسضضتفهبا

نقبا ذكرنبا وقد النفي دب م ن سبا طم أ صفي بمعنى كبا ن إذا الستفهبا دب فضضإن ه الن طر صشضض رم
لدي معنى طح طت طق قضبال: ل لو ريعني ال دل با د ه غهيضر خ طم اللض رقكض م. اسضتقبا الكلم ريرز
صن ذل((قبال:  لك يه ذن   قق نم نل طر) يخ ا طل؛غ؛ ) صبا ممن لنض ه أب طضض طت منفضي ري لدي ال طحض طت وال
من ه نقبا ريقول: أروني كأ دل رقك م الل ه غهير خبا طن ريرز قضضبال كمضضبا والرض، السمباء دم

نن ي ((أخر ى:  آرية في تعبالى سراو أ
يذا ي سقهوا يم ا يل ين يخ نض نم ذر ل

ي ]40))[فباطر: ا
ذلريقول: (( طهي:ب يه ذن   قق نم نل سر يخ ا ذي نه يغ نل صلضضق ال طخ دلق) ال للغضضة: فضضي )) (خبا ال

ددرير صق رل ومن ه الت الشباعر: قو
ط ت                          صن دري ول صف ط ت طمبا طت صق طل رض          طخ دس وبع رق النبا رل صخ ل ث م طري

دري صف طري
دري صف طت صق ت) ريعني مبا ( طل صرت مبا طخ مد منضض ه طقضض رق ولك طلضض صط طجضضباد علضضى رري دلري د ق ا ربو صسضض الم
ددرير، صق دلق فهو نع م، بت بمعنى خبا
..: الطبال:ب
دجد بمعنى : ل،الشهيخ ندا رمو طجبا نقبا دإري ربو صس ددرير، طم صق ذل (( طهي:ب بت ذن يه قق نم نل يخيي ا

سر ذي نه يغ نل ذم ال سك سق سز ذر ين يي نء نم يم ا نس نض ال ذر ل
ي طق ل ل، )) الجواب؟ ياوا رر خضضبال غهيضض

د ه رقنبا الل رز دء دمن رير دد لنبا سبق وقد والرض، السمبا طرا دي على دإري صف صلق طن ممضضبا الخ طع
من ه الل ه، سو ى طءت قد وقلنبا: إ رصضضوص جضضبا لل رن رد م ن علضضى تضض طر أ رلضضق، اللضض ه غهيضض ريخ
طنبا صب م ن بمباذا؟ ذلك عن وأج طق بأ در خل الل ه؟ غهي

ندا. : لهيسالطبال:ب إريجبا
ندا لهيس : نع مالشهيخ من ه إريجبا دل ولك دوري طر ة دمن تح طر ة إلى رصو نضضبا رصضو لهيضس وأري
دمبا، م ن والشيء عبا طق الثبالث: أ صل در خ دق دمضضن هضضو الل ه غهي صلضض سه(( .. اللضض ه خ نليي ياوال  

ذم سك يق يل يم ا يخ ين ياو سلهو يم ذع صق ت  إذا...  حتى]96))[الصبافبات: يت الشضيء هضذا خل
صرت ه بمعنى أوجدت ه ريعني م ن حبال إلى حبال دمن غهي صعلي فإ د ق هضضذا دف رلضضو د ه مخ للضض

م ن فعلهي ه وجل، عز طق نقول: إ رل ه: (( الل ه، هو الحقهيقي الخبال سقكييموقو  يرز
دطهيك م )) بمعنى م ن ريع دل ه فضضي كمضضبا العطضضباء بمعنضضى الضضرز ق طل ((تعضضبالى:  قضضو

ذم سه سقهو سز ذر سه يف ا ذن رل ه: ((]8))[النسباء: نم نمن وقو مسر السم اء   المؤلف )) ف
صز ق لر طن ال مك وهذا ببالمطر السمباء دم منضض ه لشضض م ن فهيضض ه داخضضل أ دمضضن المطضضر فضضإ
رر ه هنباك وهل السمباء، دمن النبازل الرز ق صز ق غهي طن رينزل در السمباء؟ دم
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: الوحي.الطبال:ب
طوحي : نع مالشهيخ آخر. شيء وفي معنبا، لهيس وهو ال

والسلو ى. : المنالطبال:ب
 والسلو ى؟ المن و ،ش والسلو ى، : المنالشهيخ

إسرائهيل. بني على أنزل..: الطبال:ب
باذا طهيض:ب إسضرائهيل، بنضي : علضىالشهيخ ول ل دلم رق نقضبا الطهيضور ن نل؟ مطل مث

ذم(( يل ياو يأ ذاوا[كضضذا]   ير يي يليي ى   نر نإ ذييي نط قت ال يرا نخ يسيي بهو نفيي ي سم نء يجيي يم ا نسيي )) ال
دزل فهي] 79[النحل: صن د ق وهي السمباء دمن ت صز دعبباد در نضبا. دلل أري
دمنالطبال:ب الرض. : و
دمنالشهيخ دمن الرض دمن هي الرض، : و نقضضول أ ن ممكن طهي:ب السمباء، و

م ن مطل إ رطوبة..... الرز ق؟ دمن ال لر نضبا السمباء دمن هي  ال صز ق؛ وهي أري لنهبا در
طفع صن طر، ت رل ه: طهي:ب، الشجبا ين (( وقو نء نم يم ا نسيي دمضضن او)) ((  ال نض(( ))  ذر ل

ي  ا
مدر ن ة ))  ق دمن) إشبار م ن إلى ( رطوفة الرض أ النببات السمباء، إريش؟ على مع

صح؟
....: الطبال:ب
دصر لكن ه : صحالشهيخ م ن قبا صز ق ل لر طثضضر الرض دمضضن ال منبضضبات دمضضن أك طبضضبات: ال من ال

دد ن دثهيضضر، ذلضضك، وغهيضضر والمهيبا ه والمعبا طهبام الرض، دمضضن ك صف رل ه: " وللسضضت وقضضو
طق طل أي للتقررير دل ط ق خبا دز رر ه را رل ه: " للتقررير غهي خبالق ل قبال: " أي " ث م " قو

رقض؛ شب ه " هذا م ن تنبا صفضضي معنضضبا ه ريكضضو ن أ ن " ريقتضي خبالق قول ه:" ل ل الن
دب للنفي فهو كذلك، وهو طر صش رم لدي، الض طح مت من ه ال دلق ل وأ ل كضضبا ن إذا الل ه، إل طخبا

طق طد الضواج:ب: أ ن فمضضبا وتعضبالى سضبحبان ه اللضض ه إل خبال ربض صع طد ه اللضض ه ن ل؟ أو وحض
صع دم طت صس يه ال ((وجل:  عز الل ه قبال ا يل نال نإ يهو نإ طد ل  أي)) سهيي ربضضو صع مق طم رهضضو، إل حضض
من ه تعلمو ن وكهيف رقنبا راز ق ل أ رز ربو ن ثضض م الل ه إل والرض السمباء دمن رير طه تضضذ

ردو ن رب طر ه؟! هل تع مل هضذا غهي دص إ صقض لور فضي طن طصض دل فضي ونقضص الت صقض طع نضضبا ال أري
لرف ف، دص والتص صق لور في ن طص صقل الت طع لرف ف وال طص طت ل كضضبا ن إذا كضضذلك؟ ألهيضضس وال

ط ق دز مل را ربضد كهيف الل ه إ مز ى اللت تع رعضض طنضبا ة وال طم طبضضل و ره طجبار و صشض طجضبار وال صح وال
صمس مش صمر وال طق طقر وال طب نضبا؟! فهي ه وال ردو ن نباس أري طقضضر، ريعب طب ريقولضضو ن: نعضض م، ال

ردو ن الهيوم نباس فهي ه إ ن رب طقر، ريع من ه الب مرت إذا وأ طر ة طم طق طب ططبار طرريق على ال دق ال
ددريد طح دج:ب فإن ه ال دقف أ ن ري طر ولو طري مسضض طك لل طت نعضضبا نعضض م فهيضض ه، طمضن ركضض القطضبار وطب
دشي طقضضف إذا بسرعة ريم طم ت و طد طصضضبا وتكسضضر، فهيهضضبا اللضضي ومضضبات القضضواس طت
طل ه هذ ه ل ن لزم؛ ريقول طل ه إ منك ريمكن مبا وال طعس ه. إ تد

مل....: الطبال:ب وتباكل الدكبا ن تدخل  و
ركلالشهيخ صأ طدع شباءت مبا : وت طءت، مبا وت هضضي مضضبا عقول؟ هذ ه هل المه م شبا
رعو ن الجباهلهية في عقول، طن صص نهبا ري صمر من إل مت رلو ه، جباعوا فإذا ال طك رلضضوا نع م، طأ طك أ

طل ه دل  ا
ط ن فإذا  طد ه الراز ق هو وجل عز الل ه كبا درك م وح دفك م بإقرا طرا دت صع دجضض:ب وا طهي أ ن ف

ركو ن طد هو ري ربو طد ه؛ المع يه ال ((لقول ه:  وح يل نال نإ يهو نإ رب)) سه طرا دة هضضذ ه  إع طلضض الجم
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ررج، أو السلم في النسبا ن ريدخل بهبا التي العظهيمة رخل ريخ مر دإ ن ريد طق طهضضبا طأ ، دب
صج رر طهبا، إ ن وريخ طر طك صن ربهبا طأ ل ت فهيهبا إعرا رج ه س لريهين، أو دو صح ملف للن رض وأ العلمضضباء بعضض
دكضضن ذلضضك في رسبالة طسضضن ول صح طقضضبال مضضبا أ م ن فضضي رري دبهضضبا: أ يال(( إعرا دة   )) نبافهيضض

يهو(( دللجنس يل نإ رمهبا،   ررهبا )) اس رذوف ف وخب رر ه مح مق تقدري طل طح ط ه ( طلضض مق) و(( دإ طحضض
طدا ة إال طنباء )) أ صث دت صرف ف اس سهو(( وح دل  الل طد طبضضر دمن )) ب رذوف ف، الخ طهيضض:ب المحضض

ري وهل صف دط هنبا الن مل طس رجود على رم رو رجضضود على أو ال رو مق؟ ال طحضض الوجضضود علضضى دب
مق؛ طح م ن ب طهة هنباك ل دل ط ن آ طبد الل ه ردو صع طس لكضضن رت مق، طلهيضض طح تعضضبالى: اللضض ه قضضبال بضضبال

ياوال(( سع   ذد يع يت نه يم نل هه ا ال يل ير نإ يخ يم ا ((وقبال: ))  آ ذت يف ين ذغ ذم يأ سه ذن سم يع سهيي ست يه نل آ
نت ي نل ين ا سعهو ذد ذن يي نن نم نه سداو نل ذن ال قء نم ذ ي رجود ة فباللهة] 101))[هود: يش مو
منهبا مق ل لك دح طت صس ركو ن أ ن ت نة؛ ت طه منهبا آل مهية. لهبا لهيس ل دب ربو رر

نن ى (( يأ ين يف سكهو يف ذؤ دمن)) ست ط ن أرين   رفو طر صص دد ه عن رت دحهيضض صو دركضض م مضضع طت طرا بضضأن ه إق
دلق طسضضن، لكضضبا ن عبضضبادت ه المؤلف: عن قبال " لو الخبا طل ل ن أح طلضض ه ( هضضو) إل دإ

دحهيد هذ ه مهية تو دب ربو مل رر ألوههية؟ و
: ألوههية.الطبال:ب
مهية،الشهيخ ده رلو رأ مهيضة –(توحهيضد) تشضمل كلمة :  دب ربو لر نضضبا ريعنضي- ال قضضبال: ولضو أري
منى طرفو ن فأ صص دت ه عن رت طد طد ه عببا صحضض دركضض م مضضع طو منضض ه إقرا دلق طأ طد ه الخضضبا ط ن وحضض لكضضبا

طسضضن صح رل ه: (( أ سكييهونوقضضو يف ذؤ ست رك رتصضضرفو ن، )) قضضبال: أي   صفضض طل بمعنضضى فبا
صرف ف، مص طك ال دف طأ دضهي ه:  رك مبا طف صأ طري ر ه:  رع در طضبا رم نكبا و صف نكضضبا، هي مي طأ صف نكضضبا دإ صف ببالفتضضح، طأ

صفك أمبا دل صسر ا طك دذب، فهو ببال طك دذب ال طك دفضضق الواقضضع في وال مت صفضضك مضضع ري طل دمضضن ا
رث م ن المعنى؛ حهي دذب طل طك طبضضبار هو ال صخ دل دف ف ا دقضضع بخل طوا دف ف فهضضو ال صر صيء طصضض مشضض دلل
دت ه، عن طق دقهي سكتعبالى:  الل ه قبال طح يف ذؤ سي سه ((  ذن ذن يع يك يم نفيي ]9)[الضضذارريبات:) سأ

رف ف طر صص رري ر ه أي:  صن درف ف، طمن طع نذا طهي:ب رص يفكهون(( إ ذؤ ست رفو ن   طر صصضض رت عضضن )) أي: 
دت ه طد طببا طد ه دع درك م مع وح من ه إقرا رق بأ دل طد ه، الخبا طهبام وح صف دل ه في والست كأنضضك قضضو

طهبام درريع للتوبهيخ تقول: الستف صق لرو ن كهيف ريعني والت دق رق بأن ه رت دل طد ه الخبا ث م وح
ط ن ردو رب طر ه. مع ه تع غهي

مز قبال ث م  مل:  ع طج ذن((و نإ ياو يك   سبهو بذ يك رد )) ريضضبا سي ممضض طح طك فضضي رم دئضض دجهي دد طم دحهيضض صو مت ببال
دث صع طب دب وال طسبا دح دب وال طقبا دع ذد(( وال يق يف ذت   يب بذ لل سك سس ذن سر يك نم نل ذب )) " قضضبال: يق

ذن(( نإ ياو يك   سبهو بذ يكيي ص ن) هنضضبا سي دإ مهية )) ( دط صر رل طشضض صر؟ط؟ وفعضض مشضض ربوك) ال لذ طكضض رري )
رب ه؟ صد وجوا طقضض طف طر ن ( طتضض صق ص ت) وا طب لذ طفضضباء؛ ركضض در لنضض ه ببال مد طصضض صد)، رم طقضض دإ ن طهيضض:ب بضضض( )

ربوك) أي لذ طك طك رري ربو دس صن دذب إلى ري طك منك ال رلو ن: إ رقو ط ت كباذب فهي طل لسضض د ه رسضضو للضض
مز طجل طع دحر أن ت بل و رنضو ن طسبا صج دهن وم طكضبا دعر و طشضبا طب ه ومضبا و صشضض نعض م، ذلضضك، أ

رضه م صعث ريقول: " ل وبع طزاء ول طب طسباب ول طج طقباب ول دح ص ن دع دإ ربوك "  مذ فهذا طك
در قع لهيس أم صد دبضض طدم بنضضي دمضضن دب نبضضبا ولهيضضس آ دع دمضضن غرري دنهي دنضضي طصضض طدم ب ذد(( آ يق يف  

ذت يب بذ لل سك سس ذن سر يك نميي نلي ذب طمضضن يق طبه م؟ ))  مذ طبه م طكضض مذ رمه م كضض قضضبال حضضتى أقضضوا
رسول ستوالسلم: ( الصل ة علهي ه الر ن ي  رأي ذه،ط، اومعه النب ن ي الر اوالنييب

سجل اومعه سجالن، الر ن ي اوالر يس اوالنب يحييد معه اولي أحضضد، معضض ه ) مضضبا أ
م ن حتى طهي:ب، ن ح إ طث الصل ة -علهي ه نو دب طل دم ه فضي والسلم-  طف قضو قة ألض طن إل طسض
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دسهين نمبا خم ره م عبا رعو صد درا ري نرا دس صه طج دبهيخ و صو مت دعهيد وببال صعضضد وببالو طو ذلضضك ومضضع وببال
طن مبا طم مل مع ه آ رل ه: (( قلهيل، إ للوقو سس سر رر   دثهيضضر هنضضبا )) التنكهيضض صك مت دظهيضض م لل صع مت وال

دل ريعني رس دل كثهير ة رر نضضضبا عظهيمة ورس ذت(( أري يب بذ سكيي طب   لذ ركضض طب رنضضو ح، ))  لذ ركضض و
طب ،إبراههي م لذ ركضض طب موسضضى، و لذ ركضض ررو ن، و طب هضضبا لذ ركضض دء دعهيسضضى، و طل رلضضوا وهضضؤ رأو

صزم طع طن ال رسل دم لر رل ال طض صف رسل وأ لر ربوا ال لذ ربك ركضض دذري صكضض طت نذا طف صدع، لهيضضس إ دبضض رد دب طرا رريضض و
رة بهذا طهي دل ردهمبا: تس طرا ن: أح لي أم دب طن م ن وسل م علهي ه الل ه صلى ال إذا النسضضبا ن فإ
ط م دل طر ه أ ن طع ط:ب غهي دصضضهي د ه بمثضضل رأ دت طب دصضضهي ملى رم طسضض ملى طت طسضض طت ندا أ ن فلضضو بضضذلك، طري أحضض

دصهي:ب قث رأ دد طحبا صرينبا ث م غبان م!- نع م، -ريبا دب ددث رأ دحد الحوا رد ه، انكسر وا واحضضد إريضض
رذ ه، انكسضضر واحضضد اصبع ه، انكسر دخضض طر وواحضضد طف طسضض رب ه، انك صل الضضذي فقضضبام رصضض
طر رع ه انكس رب صص مجر، ريصهيح طأ طضضض رب ه انكسضضر لضض ه: فل ن قلنضضبا وريت صل ركضضو ن؟ و ،ش رصضض طري
مف دخ طل م علهي ه طري طل م ن ورينسبا ه، ا للي ل طس صهير النفس طت طغ در ل ه ببال اللضض ه قضضبال عظهي م أث

ذنتعضضبالى:  يليي ياو سم ((  سكيي يع يف يم يين ذهو يييي ذل ذذ ا ذم نإ ستيي ذم يل ذم يظ سكيي نن نب نفيي ي يأ يذا يعيي ذل ا
ين سكهو نر يت ذش رك م] 39)[الزخرف ف:) سم رك طرا دت صش طذاب في فبا طع طف لن ال لف طخ عنكضض م رري

ر ن هو كمبا صأ مش دل في ال دس حبا منبا لدنهيبا، فضضي ال د ت الضض طل أخباهضضبا ترثضضي الخنسضضباء وقضضبا
نرا صخ قبال ت:  قبال ت؟ مباذا طص

طل                    طلو ر ة و طر صثضضضض طن طكضضضضض دكضضضضضضهي طببا دلي ال صو طلى      حضـضض ص م طع ده دن طوا صخ دإ
ر ت صل طت طق دسي طل صف طن

طمبا                    ط ن طو ركو صب طل طري صث دخي دم صن طأ دك طل للي      طو طس طس رأ صف من ر ه ال صنضضض طع
لضضضي طأس مت دببال

للي هي  طس رأ لسي عن ه النفس تقول:  طأ طت طت أقضضول: هضضذ ه ببال رخوهضضبا، طمضضبا نعضض م، أ
طت وهذ ه طت وهذ ه أخوهبا مبا د ت أخوهبا مبا ررك فضضأن طواء، وغهيضض ذد(( نعضض م، طسضض يق يف  

ذت يب بذ لل سك سس ذن سر يك نم نل ذب  يق
يل ى(( نإ ياو نه   نل سع ال يج ذر سر ست سمهو سل نه إليي ى قول ه: (( )) ا سع الليي يجيي ذر سر ست سمييهو سل )) ا

مر طجبا للق والمجرور ال طع طت لدم؛ بإريش؟ رم رق طجع) و صر رت طد ة ( طفبا صصر؛ ل طح د ه دإلى طل ن ال الل
در ه ل رع غهي طج صر رمور، رت رل طقبال وقد ا من ه رري طم إ لد نضبا رق طد ة أري دئ طفبا مهية دل دظ صف طعضضبا ة وهضضي طل طرا رم

سعالمؤلف: (( قبال طهي:ب الفواصل، يج ذر ست سر   سمهو سل طر ة )) فضضي ا دخضض دزي ال طجضضبا رهي ف
دبهين لذ طك رم رر الض رص صن طري دلهين و طس صر رم نضضضبا " وهضضذا الضضض رصضضور؛ دمضضن أري رق يجع(( طل ن ال ذر ست  

طر ة )) في المهور دخ لدنهيبا وفي ال نضبا، ال م ن نع م، أري رر اللضض ه فضضإ رصضض صن طسضضلهين ري المر
دق:ب الدنهيبا في طعبا رري نن ا((   للمكذبهين و نإ سر   سص ينن ين ا يل يل سس ين سر نذي نل سنهوا ياوا يم نفيي ي آ

نة يي ا يح ذل يي ا ا ذن يد يم ال ذهو يي سم ياو سقهو سد يي يه ا ذش يل نذا  انتبهوا،]51))[غبافر: ا  ترجع(( إ
مم، المهور طعبا رمضضور والخضضر ة الضضدنهيبا أمور ))  رأ مرع و طشضض رمضضور ال رأ طدر و طقضض لل ال ركضض طف
طجضضع المور صر دخضضر الول هضضو وجضضل، عضضز اللضض ه إلضضى رت طدا منضض ه وال طت صب رم وإلهيضض ه الضضض

طهى طت صن رم ر ه قبال الض سه يأال ((تعبالى:  الل سق يل ذل يخ ذل سر ا ذم يل  قبال]54))[العراف ف: ياوا
رن عمر ين يمنعن ه: "  الل ه رضي اب لء يله يك ا ذ ي نت يشيي ذأ يييي ذل م ن نبييه يف طل اللضض ه " 

سه يأال ((ريقول:  سق يل ذليي يخ ذل سر ا ذمي يل صلضضق طكضضبا ن إذا ريبقضضى؟  و ،ش)) ياوا طخ -وهضضو  ال
د ه، طجباد- لل لرف ف في والمر الري طص مت لرف ف ال طصضض طت طي مضضبا لنضضبا؟ بقضضي ا ،ش للضض ه وال دقضض طب
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ندا  لحد.. دمن شيء ريبق ل م ولهذا شيء، للهبا فبالمور أب رمور طهي:ب، لل ه، ك رل ا
صمع هنبا صمر طج صمر معنى ومبا طأ طل ر:ب هنبا؟ ا طل صعل طط دف صج ه على ال طلء؟ طو صع دت صس ال

رؤو ن. رش الطبال:ب: ال
رمور رل م نأحمد ريبا انتب ه الشئو ن بمعنى الشهيخ: ا طل طل:ب بمعنى الذي المر ! 

د ه على الفعل صج رع ه الستعلء طو دمضضر جم طوا رمضضور، ل طأ رمور رأ رل رع هنضضبا فضضبا صمضض صمضضر طج طأ

صأ ن بمعنى طش طر ة الدنهيبا شئو ن أي ال دخ مريضضة وشؤو ن وال در طد طق مهية ال دع صر طشضض للهضضبا وال رك
طجع صر طجع كبان ت وإذا طهي:ب وتعبالى، سبحبان ه الل ه إلى رت صر د ت وقد الل ه إلى رت طب لذ رك

رسل لر رر فمبا ال دصهي رسل طم لر دبهين؟ ال لذ طك رم رر والض دصهي صصضضر الرسضضل طم من الضضدنهيبا فضضي ال
رر والخضضر ة، دصضضهي دبهين وم لذ طك رم طل ن الضضض صذ رخضض ري ال صز دخضض وفضضي الضضدنهيبا فضضي والعضضبار وال

طر ة دخ أعل م. والل ه ال
يي ا  يه ا ((  يي سس يأ نن ا سراوا ال سك ذذ ية ا يم ذع نه نن نل ذم ال سك ذي يل رريستفباد) يع الرية هذ ه دمن ) 

رجوب فوائد الكرريمة در منهبا: و صك دة دذ طم صع د ه دن دضضضع فضضي وجل عز الل الثلثضضة الموا
طنبا التي صر صل:ب دمن إلهيهبا أش طق صبل: ال صسبا ن طق لل در ح. وال طوا طج وال

طفباد طت صس رري مهية و دم طه طأ صن ه:  در دم صك طمة؛ دذ صع لن منهبا ال صت ل طر لد ييه ا  ي ابض(( دبإريش؟ رص نن اس يأ ال
لل )) وهذا رد مهية على ري دم طه م ن ال لدر مبا طل دبهي ه معنبا ه ببالنداء رص صن طخباط:ب ت علضضى الم

الستمباع.
طفباد طت صس رري م ن هذ ه دمن ذلك دمن و طر الرية: أ ربو ن الكفبا طط طخبا دئع رم طرا مشضض صن ببال أريضضن دمضض

طخذ؟ صؤ رري
منباسالطبال:ب لريهبا ريبا : ال منباس. أ ال
نن اس أيه ا  ي ا(( : النباسالشهيخ ركر أ ن المسضضل م علضضى ريجضض:ب )) فكمبا ال صذ ريضض
طة طم صع دج:ب الل ه دن دفر علضى طري طكضبا نضضبا ال طر أ ن أري رك صذ طة ريض طمض صع نء اللض ه دن طنضبا دب من ه علهيض ه و فضإ

ر:ب طق طعبا طدم على رري در ع صك طمة دذ صع لن ر:ب وقد الخر ة في ال طق طعبا نضبا علهي ه رري لدنهيبا في أري الضض
نع م.
دمن طرية فوائد و درريمة ال طك ر ن ال طهيبا طب نضبا:  صري دل أ صض طعبالى رسبحبان ه الل ه طف طت دد ه على و عببا

طع م لن سراوا(( ببال سك ذذ ية  ا يم ذع نة )) ولهيس الله نن طم صع طقط دن صنضضس ولكنهبا طف طمل دج صشضض طهي طف
طع دمهي ط م مبا طج طع صن ر ه أ طنبا الل صهي طل طع م دمن ع لدرين دن صنهيبا ال لد طد ن... سضضواء والضض صقضضل أو طبضض طع أو ال

صرض دع طمبال أو ال طهي:ب. الض
دمن  نضبا: أن ه فوائدهبا و طق ل أري طدلهيل؟ دبدلهيل؟ الل ه، إل طخبال  طلل! ب

الل ه. إل خبالق : لالطبال:ب
 بدلهيل؟ نع م، : ايالشهيخ

خلقنبا. أن ه : بدلهيلالطبال:ب
دمنالشهيخ دد علضضى نتكلضض م ال ن نحضضن هنبا، الرية :  نأخضضذ أ ن فنرريضضد الريضضة فوائضض
لل دمن الفبائد ة .جملة كل أو لف ظ رك
يه ا يي ا(( وتعبالى:  سبحبان ه  الل ه..: الطبال:ب يي سس يأ نن ا سراوا ال سك ذذ ية ا يميي ذع نه نن نليي ال
ذم سك ذي يل ذل يع ذن يه قق نم نل سر يخ ا ذي نه يغ نل )). ال
كلمة؟ أي : فيالشهيخ

...الطبال:ب: 
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صص لص طخ مل لي الشهيخ:  طح ذل(( الفبائد ة، طم يه ذن   قق نم نل سر يخ ا ذييي نه يغ نليي )) نعضض م، ال
ر ه طهي:ب صج من ه ذلك و دلق ل أ  الل ه؟ غهير طخبا

: أنبا؟الطبال:ب
أن ت. : ايالشهيخ

طقنبا. الذي : هوالطبال:ب رز
ر ه ، : لالشهيخ صج )) الله غير خ الق من (( هل اللف ظ صهيغة دمن ذلك و

لروا : إنه مالطبال:ب أق
عبادل!.. : الشهيخ

النفي. بمعنى الستفهبام : هنباالطبال:ب
من ه النفي بمعنى الستفهبام : صح،الشهيخ الل ه. إل خبالق قبال: ل كأ

دمن دد و م ن الرية فوائ صز ق الكرريمة: أ لر صو ق دمضضن دلإلنسبا ن ريأتي ال دمضضن طفضض صحضض ت و طت
طخذ؟ أرين من صؤ  رري

نمن: ((الطبال:ب )). اوالرض السم اء  
ين: ((الشهيخ نم ((تعضضبالى:  اللضض ه قبال كمبا طهي:ب كذا؟ )) اوالرض السم اء  
سلهوا يك ذن ييل ذم نم نه نق ذهو ذن يف نم نت ياو ذح ذم يت نه نل سج ذر أ

طهي:ب.] 66))[المبائد ة: ي
دمن دد و طهيضضبا ن الريضضة فوائ طب م ن الكرريمضضة:  ط ه أ طجضضباد لضض ه وجضضل عضضز اللضض طداد الري صعضض وال

طداد صم دل  الوهباب؟ عبد ريبا رتؤخذ أرين من وا
ذم ((: الطبال:ب سك سق سز ذر ين يي نء نم يم ا نس )) . ال
طداد؛ فهيهبا هذ ه : نع مالشهيخ صم طداد الرز ق طل ن إ صم لإلنسبا ن. إ

نمن: ((الطبال:ب سر خ الق   )). الله غي
مدرينبا طهي:ب إريجباد، : هذاالشهيخ  الثبالث؟ ا

....: الطبال:ب
م ن ذلك؟ : كهيفالشهيخ دل القبول لنبا أعد الل ه أ طقبو مق ك طحضض مل ال طذا ل؟ و كضضبا ن فضضإ

مدك م الل ه ربول لهذا أع طق صدلل ال دت صس ملة وال دد طل دتهبا على ببا طل رلو صد منى طم ط ن فضضأ ركضضو طف صؤ رت
طهي:ب. عنهبا؟
دمن م ن الريضة فوائد و طر الكرريمضة: أ طرا صقض دل دد ا مهيضضة بتوحهيض دب ربو لر دزم ال صل طت القضضرار ريسضض

دحهيد صو طت مهية ب ده رلو رل زريباد! نع م طهي:ب حضرت؟ مبا أن ت، ؟أخ ريبا تؤخذ أرين دمن ا
نلق نمن  هل: ((الطبال:ب .....))  الله غير خ ا
 ذلك؟ : كهيفالشهيخ

دلق  ل....: الطبال:ب  عببادت ه........ الل ه غهير طخبا
طد ه الخبالق كون ه  ريعني..: الشهيخ ربضضود هضضو ريكضو ن أ ن فهيجضض:ب وح صع طد ه، الم وحضض
رد ولهضضذا طهي:ب، رقضول: توحهيضض مهيضضة ن ده رلو رل ممن ا طضضض طت دحهيضضد طري مهيضضة طتو دب ربو رر والسضضمباء ال

رنهبا، والصفبات، مم طض طبد ل لن ه ريت صع دل م طمن إل رري من ه رع مب بأ طر دلق ال دمل الخبا طكبا فضضي ال
دت ه، مهيضضة وتوحهيضضد صضضفبا دب دزم الربو صل طت طد اللوههيضضة توحهيضضد ريسضض دحهيضض السضضمباء وتو

طفبات لص طهي:ب. وال
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دمن دد و ر ن الرية فوائ طل صط رب دة الكرريمة:  مهي ده طو ى مبا ألو إال إلييه  ال(( نع م، الل ه، دس
طمع )) كهيف ههو صج صفي هذا بهين ت من دت وبهين ال طببا دة إث طه دل در ال صهي طغ قول ه: (( في الل ه دل

ذت فم ا ين ذغ سهم عنهم يأ ست يه نل  ))؟ آ
....: الطبال:ب
م نالشهيخ طة : أ مق اللوههي يك((تعضضبالى:  اللضض ه قضضبال للضض ه إل لهيس ت الح نل يذ نن   يأ نبيي
يه نل يهو ال يق سه يح ذل نن ا يأ ين يم ا ياو سعهو ذد ذن يي نه نم نن يهو سداو سل سهي نطي يب ا ذل ]62))[الحضضج: ا
طهي:ب. نع م

دمن طهة الرية فوائد و طفبا طسضض ردو ن الضذرين القضضوم أولئضضك الكرريمة:  ربضض اللضض ه مضع ريع
طر ه دره م مع غهي من ه إقرا رق بأ دل دز ق الخبا مرا ...  ال

نن ى: ((الطبال:ب سكهون  فأ يف ذؤ )) . ست
دمضضنالشضضهيخ دل ه: (( :  م ن تؤفكييهون  فأن ىقضضو طل بمعنضضى هنضضبا السضضتفهبام )) 
نع م. والتوبهيخ، النكبار

ذن((وجل:  عز الل ه قبال ث م  نإ ياو يك   سبهو بذ يك ذد سي يق ذت يف يب بذ لل سك سس ذن سر يك نم نل ذب يق
در ه )) إلى دخ دد دمن آ م ن الرية فوائ ط:ب الكرريمضة: أ دذري دل تكضض مرسضضو الصضضل ة علهيضض ه ال

صدع لهيس والسلم دب رسل دب لر ص ت طقد فبال طب لذ صبل دمن رك دضح وهذا طق اللف ظ. دمن وا
رة ومن طري طنبا دع ددهبا:  دل ه وجل عز الل ه فوائ رسو أريضضن دمن وسل م علهي ه الل ه صلى دبر

 تؤخذ؟
.....: الطبال:ب
طخذالشهيخ صؤ رت ملى وتعبالى سبحبان ه الل ه أ ن دمن :  طس

طل هالطبال:ب ... : رسو
درالشهيخ صك دذ طب طمن : ب لذ طهي:ب. قبل دمن رك

دمن م ن الرية فوائد و طن الكرريمة: أ طن د ه رس دقض ه فضي تعضضبالى الل إريضباس! و ،ش ريضبا خل
معك؟ اللي الطبال:ب لو ن

... : سبامي؟الطبال:ب
 مسبافر؟ لون ه : و ،شالشهيخ

.....: الطبال:ب
شفنبا ه؟  اللي.... : مشالشهيخ

 كمبهيوتر...: الطبال:ب
: كمبهيوتر؟الشهيخ

...: الطبال:ب
يم ا(( صحهيح هو : مباالشهيخ يل   يع سه يج نل قل ال سج ير ذن نل نن نم ذي يب ذل نه نف ي يق نف ذهو )) يج

.لك .... السلك صدمة أن ه الظباهر لكن] 4[الحزاب:
م ن الرية فوائد دمن قلنبا طهي:ب طن الكرريمة: أ طن د ه رس دقضض ه في تعبالى الل صل طر ة طخ ده ظضضبا
 الرحمن؟ عبد ريبا كهيف

دإذا كييذبت فقييد يكذبهوك  اوإن: ((الطبال:ب ط ت ))  صب لذ لذب فقضضد أنضض ت ركضض ركضض
رل ربوا أنه م الرس لذ رسل رك رر لذب كمبا ال هضذ ه وسضل م، علهيض ه اللض ه صضلى النبي رك

منة. رس -ريعني- ال
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م نالشهيخ الغهي:ب؟ فعل دمن التكذري:ب : ل
طلق هكذا  ريعني.. من لهيس : لالطبال:ب ر ه طخ أنهضض م النضضباس وتعبالى سبحبان ه الل
ربوا لذ طك رسل رري لر م ن ال رسل وأ لر رذوا ال طئبا ربوا[كذا] رري مذ طك رري ..و   و
: نع م.الشهيخ

دل ه في الل ه : سننالطبال:ب رلوا مبا غبارية ريعني أنه م ررس طب صق طت صس دبهير. رري صص طت ببال
 نع م.... هذا نوع : هذاالشهيخ

دمنالطبال:ب ص ت قول ه: وقد :  طب مذ دل طك رس رر
ص تالشهيخ طب مذ طك دل؟! أعوذ :  رس رسل رر لر لذب؟ ببالل ه! ال طك رت

ص ت الطبال:ب: فقد طب لذ رسل رك مهين لمبا فهذا رر الرسضضل أ ن وتعضضبالى سضضبحبان ه الل ه ب
طءت لمبا مذب جبا طك طمبات رت دل طك ببال

... قبال ه اللي هو الشهيخ: هذا
غهيره م دمن التكذري:ب الطبال:ب: .. الرسل

يل ى: ((الطبال:ب نإ ياو نه   نل سع ال يج ذر سر ست سمهو سل .)) ا
ربضض ت ريمكضضن مضضبا للكفضضبار، وتهدريضضد للرسضضول تسضضلهية فهيهبا  قلنبا.. : ل،الشهيخ صث ري
م ن نقول حتى التهدريد طن إ طن طمضض م في تعبالى الل ه رس رل منضض ه واحضضد ة؛ ا ذلضضك لضضول ل

طل د ت وإذا الكفبار: طهي:ب لقبا طب مذ طقوم طك ركوا ال دل صه رأ ريمكضضن مبا ريعني وله م؟ لنبا مبا و
رد ق صص م ن ري طأ ندا الرية هذ ه في ب م ن حتى تهدري طن نقول: إ طن طد ة، تعضضبالى اللضض ه رس دحضض وا

نضبا نع م، م ن استفباد ة في نقول أري طن أ طن دس في تعبالى الل ه رس منضضبا طد ة ال دحضض منضض ه طوا ل
طلك مذب طمن أه طد الرسل طك مد طه ربوا طمن و مذ ندا طك مم طح ملى رم هل وسل م، علهي ه الل ه طص

رد م ن الرية دمن ريستفبا ندا أ مم طح رل رم دن م! الل ه؟ رسو غبا
نع م. : أيالطبال:ب
 ذلك؟ : كهيفالشهيخ

رسل. وه م رسول )) ريعني رسل كذبت  فقد: ((الطبال:ب
ركن ل م ذلك ولول نع م، : ايالشهيخ دل ه: ((  في ري ذدقو يق ذت يف يب بذ لل سك سس نميين سر
يك نل ذب طد ة. يق دئ طفبا  ((

دد دمن  م ن الرية فوائ دجع الكرريمة: أ صر رمور طم رل رئو ن ا رش للهبا ال د ه إلى ك سضضبحبان ه الل
وتعبالى.
يل ى: ((الطبال:ب نإ ياو نه   نل سع ال يج ذر سر ست سمهو سل .)) ا
صج ه وجه ه؟ و ،ش : طهي:بالشهيخ طصباص و دت  ببالل ه؟ هذا اخ

الل ه. إلى كلهبا المور  كل..: الطبال:ب
ر ه : مباالشهيخ دص وج عبادل! ببالل ه؟ ذلك اختصبا

طخبر. (إلى والمجرور الجبار : تقدري مالطبال:ب الل ه) 
ددري مالشهيخ دفهيد المعمول : تق صصر، رري طح نذا نع م، ال د ه إلى إ در ه إلى ل الل رع غهيض طجض رتر
طهي:ب. المور

من ه الرية فوائد من صت ه إذا لإلنسضضبا ن رينبغضضي الكرريمة: أ طب مراء أصضضبا طأ أ ن الضضض طجضض صل ري
لب ه إلى طق وأ ن ر مل طع طت نع م. ب ه، ري

.....: الطبال:ب
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 ذلك؟ : كهيفالشهيخ
....: الطبال:ب
دجع المور كبان ت : إذاالشهيخ صر ركن الل ه إلى طت ر:ب فلهي دة طل طرر إزال مض طن ال الل ه، دم
طهي:ب.
دفهي ه رجوب و رو نضبا:  صري دكهي م طأ صح منضض ه والسضضنة الكتباب طت ردول ريجضضوز ل وأ رعضض ممضضبا ال مل ع د
والسنة. الكتباب علهي ه

)). المهور ترجع الله  اوإل ى: ((الطبال:ب
 ذلك؟ : كهيفالشهيخ

م نالطبال:ب رمور : أ رل نعبا الخلق شؤو ن والشئو ن ا دجع جمهي ... الل ه إلى تر
صك م : ومنهباالشهيخ رح دج:ب النباس بهين ال ركو ن أ ن فهي رع ه ري دج صر طهي:ب. الل ه، إلى م

م ن مك م طمن ومنهبا: أ طر طح طد ى فقد والسنة الكتباب غهي طت صع لق على ا فهد! الل ه طح
دجع ل م  هنبا ..)) المهور ترجع الله  اوإل ى: قبال: ((الطبال:ب صر رمور رري رل .... ا
م ن : طهي:ب؛الشهيخ طد ه الله  إل ىقبال: (( الل ه ل سع(( )) وح يجيي ذر ست )) المييهور  
طهي:ب.
من ه ومنهبا نضبا: أ رجوز ل أري طسبا ن ري صن دند طأ ن لإل صس طق ه مبا رري طز ر ه طر صلضض م دمضضن الل دع أو رز ق: 
طلد أو طجبا ه أو طمبال طجضضة أو طو صو دسضض ه إلضضى طز رتضض ه فهيقضضول: إنمضضبا نف دتهي طلضضى رأو ق م طع صلضض دع

ددي. صن دع
رترجعالطبال:ب من ه المور، ترجع الل ه إلى المور، :  طعهبا إذا ل طج دس ه إلى أر أو نف

در ه إلى طهبا مبا غهي طع الل ه. إلى أرج
صعهبا : ل مالشهيخ دج صر طهي:ب. الل ه، إلى رري

دة ومنهبا: إثببات طم صع د ه دن مز الل دل العبضضباد على وجل ع طسضضبا صر دإ رسضضل؛ ب لر دل ه:  ال ((لقضضو
ذد يق ذت يف يب بذ سسل سك رسل سر لر ره م )) وال رل طسبا صر در من دإ طب صك طع م؛ طأ لن نسضضتطهيع ل لننضضبا ال

درف ف أ ن صع رد كهيضضف ن ربضض مل اللضض ه نع درريضضق عضضن إ رسضضل، طط لر درف ف النسضضبا ن ال نل ريعضض مث
دت ه طر صط م ن بف رجود تعبالى الل ه أ م ن مو دببا ل ه وأ نقبا ر دل نرا خبا لب طد درف ف ل لكن رم كهيضضف ريعضض

دصل مب هذا إلى ري طر رسل. طرريق دمن إل ال لر ال
دمن رت الرية فوائد و طببا صث نضبا: إ دة أري طم صك د ه دح طل حهيث وجل عز الل طع رسضضل طج لر طمضضن لل

ربه م؛ لذ طك من ه رري دذري:ب لول ل طب طمن تك مذ رسل طك لر طصضضل مبا ال طحضضبا ن ح دت صم طن فهضضذ ه ال دمضض
د م طك دح طل أ ن العظهيمة ال طعضض صج ر ه طري رسضضل اللضض لر ره م، طمضضن لل رب لذ طكضض ربه م لضضول رري لضض م تكضضذري
رصل طحبا ن ريح رس طكبا ن لو إذ المت لله م النبا طز مبا الطباعة على ك مهي طم دبهيضضث طت مضضن الخ
لهي:ب طط طز ول ال مهي طم دمن طت صؤ رم طن الض دفر دم طكضبا ص ت اللض ه} ول {ريرحمضك ال طم ر ق طقضبا رسضو
صهباد دج طلمر ول ال رروف ف ا صع صهي ول ببالم من دن ال طكضر، عض صن اللض ه قضبال ولهضذا نعض م، الم

يهو((تعبالى:  سه نذ ي   نل ذم ا سك يق يل ذم يخ سك ذن نم لر يف نف سكم يك ا ذن نم لن ياو نم ذؤ )[التغضضبابن:) سم
نكن ((تعبالى:   وقبال]2 يل يهو ياو سل ذب يي ذم نل سك يض ذع قض يب ذع يب دمن فهذ ه] 4))[محمد: نب

رجود في الحكمة دبهين رو لذ طك طك م هذا في للرسل، الم دح نضبا منهبا كثهير ة ال من ه أري ل أ
رن مهي طب طت مق طري طح طف ف حتى ال طر صع طهبا كمبا البباطل رري لد دض دب طو رن قهيل: "  مهي طب طت طهيباء طت صش طل " فلضضول ا

رع الذي البباطل دز طنبا طحق رري طنبا مبا ال صف لل لكبا ن الحق عر رك نء ال طوا رف ف ول طس در هضضذا نعضض
 ببالبباطل... ول
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طد ى} الدرس قبال ث م  طت صب رم يي ا(( الجدريد تعبالى: { يهيي ا   يي سس يأ ننيي ا نن ال يد نإ ذعيي ياو
نه نل قق ال طداء يح لن د ه )) ال مج طو دم في رم رمو منباس رع لل ال دمن النباس، رك صؤ رم والكضضبافر الض

ننقبال: (( يد  إ ذع دث )) قبال الله ياو صع طب دببال للف: "  در ه المؤ صهيضض طغ طد ق و طصضض لل " و ركضض طف
طد مبا طع ر ه طو من ه ب ه الل مق فإ دء طح طوا صعضضث طسضض طب طقضضباب أو ال دع طواب أو ال مثضض صصضضر أو ال من أو ال

طل ن صذ رخ طد ممبا ذلك طغهير أو ال طع ر ه طو من ه بضض ه الل دق، فضضإ قق(( طحضض يح بمعنضضى )) همضضبا  
صد ق دب ت دص طثبا طببار فهو و دت صع در ببا صد ق إريش؟ ب ه الخببا در دص در بباعتببا طبضضبا صد ق بضض ه الخ دصضض
من ه ركو ن، وأ طهي در طس طببا دت دع ه وبباع رقو طدم، هضضو طمبا إريش؟ رو در ثضضباب ت، طعضض دع ه بباعتبضضبا وقضضو
دب ت مد، ول طثبا يقفض(( رب دد ق بمعنى )) هنبا  الح مصبا رث دمن ال رر طحهي طب طخ دقضضع بضض ه، ال طوا ال
دت طحهيث دمن ربو من ه  هرث طأ در و صم دن أ دئ طلة، ل كبا طحبا رد لهيس طم صعضض د ه طو مز اللضض طجضضل طعضض دد و صعضض طو ك

در ه، صهي الشرريط] [انقطع  قد طغ
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